
Zpráva z reprezentace v junior handlingu na World dog show 2013

Ve dnech 16.-19.5.2013 se v Budapešti, metropoli Maďarska, konala letošní Světová výstava psů. 
Všechny čtyři dny probíhala i soutěž junior handling, která vyvrcholila v neděli slavnostním finále při  
závěrečných soutěžích Best in Show.

Jako reprezentant České republiky byl prostřednictvím ČMKU na světovou výstavu vyslán loňský vítěz 
mladší kategorie JH Petr Žák. 

Oproti zvyklostem v České republice, byla na světové výstavě vypsána pouze jedna věková kategorie 
pro všechny mladé vystavovatele. V praxi tedy soutěžily společně děti ve věku od 10 do 17 let, 
některé reprezentantky byly dokonce starší, protože pravidla pro nominace se v jednotlivých státech 
mírně liší.

Petr se účastnil také všech 4 denních předkol junior handlingu, kde předváděl sibiřského huskyho 
Oumiak's The show must go on Michaely Semerákové ( kennel Jednička). Každý den bylo přihlášeno 
více než 50 soutěžících z různých zemí světa. 

V pátek se Petrovi podařilo probojovat nejdříve do semifinále a poté do finálové TOP 10 nejlepších 
handlerů dne a mohl se předvést při odpoledních soutěžích v main ringu před zraky stovek diváků. To 
považujeme za velký úspěch, vzhledem k tomu, že dvanáctiletý Petr patřil k nejmladším soutěžícím. V 
neděli dvojice sibiřský husky Nanook a Petr Žák potvrdila svoji sehranost a postoupila do užšího 
výběru semifinále TOP 20 nejlepších.    

První den posuzoval junior handling jeden z nejlepších evropských handlerů Thomas Wastiaux z 
Belgie, v pátek uznávaná rozhodčí Viera Staviarska ze Slovenska, v sobotu bývalá junior handlerka 
Alice Varchi z Itálie a posouzení posledního dne se ujala maďarská rozhodčí Katalin Radvanszky.   

V nedělním finále reprezentantů Worldchampionship soutěžil Petr s maďarským chrtem z českého 
chovu CH. Adrenalin Llawondyss, majitelky Petry Kappelové ( kennel Llawondyss). Posuzovala 
rozhodčí z Velké Británie Elizabeth C. Cartledge. Petr s Adrýskem předvedli při předposouzení i při  
finále v závěrečném kruhu velmi pěkný výkon, bohužel paní rozhodčí nezaujali a do užšího výběru 
nepostoupili. 

Letošní světová výstava se nám moc líbila, a i po organizační stránce byla poměrně dobře zvládnutá. 

Tímto děkujeme jejím organizátorům za přípravu důstojných a prostorných kruhů na JH a zajištění 
hladkého průběhu celé akce, a všem rozhodčím za precizní a laskavé posuzování. Ráda bych 
poděkovala také ČMKU, která nás na tuto akci vyslala a umožnila Petrovi reprezentovat Českou 
republiku ve světě. Největší dík patří majitelům “našich“ vypůjčených pejsků, protože bez jejich 
důvěry bychom jen těžko dosáhli úspěchu. 
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